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Bokodon, a tanács- 
házán mondták, hogy 
Dadon Horváth Péter 
Jő holdas dolgozó pa
raszt udvarán állt elő
ször munkába a csép
lőgép.
■ Könnyen rátaláltunk 
Horváthék házára. A 
cséplőgép bugása már 
messzire elhangzik a 
faluban, különösen, ha 
szél is segít neki. igaz 
a falu végén más 
segítőtársunk is akadt 
egy kisfiú személyé
ben, aki vállalkozott 
rá, hogy megmutatja 
merre menjünk. Azt 
hiszem ennek az elő
zékenységnek az autó 
volt az indító oka, 
mert mire Horváthék- 
hoz értünk a kiskoma 
belemerült az autó- 
kázásba és elfelejtett 
szólni, hogy álljunk 
meg.
; Horváthék udvará
ban hatalmas asztag 
áll. Olyan nagy. ami
lyent ritkán iát az 
ember. Tetejéről iz
mos legények adogat
ják a kévéket a cséplő
gépre. A motor egyen
letes bugása a cséplő
csapat jó munkáját 
bizonyítja.

A gazda, Horváth 
Péter is a cséplőgép 
körül foglalatoskodik. 
Az előbb ért haza egy 
nagy köleg zsákkal, 
mert délelőtt derült ki. 
hogy az előre biztosí
tott zsák kevés a csép
lőgépből vastagon öm
lő gabonának.

Mosolyogva fogad 
bennünket. Beszélgetni 
kezdünk, de nemcsak 
a cséplésre vagyunk 
most már kiváncsiak, 
hanem — ami azon
nal feltűnt nekünk — 
arra is. milyen nagy 
építkezés folyik Hor
váthék házatájún. Oj 
ház készül és az istá. 
ló. a kamra, meg a 
disznóól helye't is 
másikat építenek.

— Az idén össze
gyűjtöttünk egy kis 
pénzt. . eladtunk két

Egyszerű válasz
süldőt meg két csikót 
és hozzáfogtunk, hogy
a régi helyére, új há
zat építsünk — meséli 
Horváth Péter.

— Kellett már na
gyon — kapcsolódik a 
beszélgetésbe Hot -.áth- 
né — mert az istálló 
is olyan rogyadozó 
volt, hogy attól fél
tünk összedől.

Körüljárjuk az új 
lakást. A konyhát ké
szítették el először, 
hogy legyen hol lakni. 
A szobáról még hiány
zik az ablak, a kam-á- 
ról az ajtó, de azért 
már így is látszik.

rá jövetelünk tulaj
donképpeni céljára.

— Tavaly a keve
sebb föld után II és 
fél mázsa búzát, öt és 
fél mázsa rozsot is 5 
mázsa árpát kellett 
beadnunk, most a több 
föld után is ennyi a 
kötelezettség. így hát 
meglesz. Bevisszük a 
cséplőgéptől ágy, mint 
tavaly. Nem szeretünk 
adósok maradni — 
mondja Horváthné.

—- Azám — jut eszé
be Horváth Péternek 
— tegnap beszélget
tünk a tanácselnökkel. 
Mondtam neki, hogy

hogy szép lesz. Hát 
még ha elkészül a 
másik szoba és a für. 
dőszoba — mert Hor
váthék azt is aka'nak 
építeni a gyerekek 
miatt.

— Az idén szeret
ném befejezni az épít
kezést — mondja Hor
váth Péter — erre kell 
most takarékoskod
nunk. Jövőre már más 
terveink vannak. Ekét 
meg más szerszámot 
szeretnék venni.

— A termés milyen 
lett? — kérdezzük.

— Az idén a tavalyi 
14 höld 300 négyszög
öl földem mellé bérel
tem még másfél hol
dat. A 14 holdon is 
több termett mint ta
valy.

•— A beadással ho
gyan lesz? — tériünk

mivel én teszek az első 
beadó, feldíszítem a 
szekeret.

Bevalljuk, hogy er
ről is hallottunk Ba
kodon, ahol Horváth 
Péler kislányának a 
barátnőjével beszél
gettünk. 0  még azt is 
elárulta, hogy Horváth 
Margit — vagy aho- 
gyon idehaza nevezik 
Maca — készíti már a 
zöld ágakat, meg a 
színes szalíagokat, 
amivel feldíszítik a 
kocsit estére. Mert a 
cséplöcsapat tagjai 
meg Horváthék azt 
tervezik, hogy estére 
befejezik a cséplést, 
hogy a gép másnap 
Nagyékhoz meg . Ma- 
gyaricsékhoz mehes
sen

— Gondolkodtak már 
azon, miért van arra

szükség, hogy minden 
dolgozó paraszt a gép
től teljesítse beadási 
kötelezettségét?

Ez ügyetlen kérdés 
volt. Nyilvánvaló, hogy 
gondolkodtak, de mit 
lehet erre válaszolni? 
Szép szavakat a mun
kás-paraszt szövetség
ről, a szocializmus 
építéséről. Másként, 
egyszerűbben kellett 
volna kérdezni. Vissza 
is szívnám, de már 
késő.

Nem baj, Horváth 
elvtárs megértette. 
Az ö válasza egyszerű 
és meggyőző.

— Nekünk éppen 
úgy kötelességünk a 
beadással segíteni a 
várost. ahogyan a 
munkásoknak köteles
ségük nekünk téglát, 
ekét és más szerszá
mot, műtrágyát gyár
tani. Ha én nem ka
pok most téglát a há
zamhoz nem építhetem 
fe l... igaz? Ha nem 
kapok ekét, szerszámot 
kevesebb terem. Dehát 
van műtrágya, vehetek 
gépet, meg téglát is, 
mi lehet erre az én 
jeleleiem?

Közben Maca is elő
kerül valahonnan.

— öt meg gimná
ziumba adjuk szep
temberben — mondja 
Horváth Péter — kol
légiumba megy. Jövő
re abból eszik, amit 
most beadok.

Hazafelé készülő
dünk. Maca kikísér 
bennünket a kapuig.

•
Másnap telefon- 

üzenetet kaptam Dód
ról. Röviden csak eny- 
nyit: Horváth Péter 
elsőként teljesítette a 
beadási kötelezettsé
gét. 22-én este fel
díszített szekéren vitte 
be az első gabonát a 
begyűjtőhelyre.

ERDÖDl ERIKA

Nem lelkesít jobb munkára 
a bajnai verseny tábla

Orestn hirdeti > barna! tanácshíxa falán a rerscnytábla. hejfr a házon belül 
dolgozók lebecsülik a verseny jelentőségét.

nác* a behordás gyors, zavar
talan lebonyolításáért. 1.600 
holdról körülbelül 40.000 ke
resztet kell behordani. A leg
több keresztel éppen a köziég
től távollévő földekről, példá
ul a 4 kilométerre lévő Rab
lásról és a szintén 4 kilómé- 
terre lévő Nyikita-dűlőból. A 
tanácsházán úgy látják, hogy 
menni fog a behordás magá
tól. Persze az aratás elején is 
így látták a dolgot. így aztán 
még azt sem tudják pontosan, 
hogy hány fogaterőre, a gép

Jó munka jutalma: a prémium

Terbók János, a thnlynnnztaí belő fi tsr aénöke a tarlóhántáa fogasoláaa kői
ben gondosan megigazítja a kétéves Manci csikó szerszámját, f.rrt a csíkéra 

különösen büszke a taz tagsága.

A betakarítás lázában él, 
kora reggeltől késő estig 
fáradhatatlanul dolgozik, arat,
csépel, kaszál, tarlót hánt. má
sodvetést vet, fogasol a thali- 
pusztai Petőfi termelőszövet
kezet tagsága A búzatarlón ló- 
gereblye gyűjti a kuszát, jobbra 
a szendi-út mellett fűkaszáló 
dolgozik a lucernatáblán a fel
szántott árpatarióba vetett mo- 
harmagot pedig Terbók János 
tsz elnök takargatja fogassal. 
Kévé* beszéd, szó hangzik el 
ilvenkor a szövetkezet tagjai 
között, de esténként, amikor 
munka után összeülnek egy pár 
perces tere-ferére, most már 
legtöbbször a jövedelem, a ter
més elosztása körül folyik a be
széd. A múlt évben még nem is 
igen szóltak másról, mint a le
aratott, betakarított termények 
mázsáiról, kitóiról, meg a mun
kaegységekről. Ezen a nyáron 
már egvre többször szóbakerül 
a premizálás is.

Nagy dolog a tíbhtenM- 
lés után járó jutalom.

A terven felül betakarított ter
mény 25 százaléka azt a szövet
kezeti tagot illeti, aki a Segtöb 
bet tett * veteménv termés 
átlagának növeléséért. Termé
szetes. hogy az állattenyésztés
ben a jövedelem emelkedése, a 
tehenészek, sertéstenyésztők és 
juhászok jó munkájának ered
ménye elsősorban. A növény
termesztésben már nem olyan 
egyszerű a dolog, mert ott a jő 
termés több ember jómunkájá
nak a gyümölcse. Thalipusztán 
azonban már a vetések, a nö
vényápolás idején gondoltak 
többek között a prémiumooztás- 
ra is és főleg ezért osz
tottak szét egyénekre a terüle
tet. Mosit már nyugodtan mérik 
fel ä várható terméseredményt 
és

*  növénytermesztési bri
gád tagjai már számol

gatnak.
Tavaszi árpát 20 holdon ve

tett a termelőszövetkezet. Az évi 
termelési tervben 9 mázsás át
lagtermést irányoztak elő. A tsz

9 növénytermesztésben dolgozó 
tagja azonban elhatározta, hogy 
ezt a 9 mázsás tervet túltelje
síti. A kikelés után fejtrágyáz- 
tik. később acatolták az árpát. 
Az szépen fejlődőit és meg
hálálja a jó munkát. Testvérek 
között is megad holdanként 
11 — 12 mázsát. A terven félül 
termelt körülbelül 40—50 mázsa 
tavaszi árpának 25 százalékát 
prémiumként a növénytermesz
tési brigád tagjai kapják. Jóval 
többet ad a betervezettnél a 
cukorrépa is. 150 mázsás ter
mést tervezlek, de 200 mázsa 
úgy megterem holdanként, mint 
egy. ftt már aztán még annyira 
sem érvényesülhet az egyen- 
lösdi. mint az árpatermés több
let szétosztásánál. A cukor
répát

nétositoiták egyénenként

Július 22-én Tardoson is 
megkezdődött a csépié®. A vá
rakozáson felül, gazdagon fizet 
a termés. Idős Moravcaik Jó
zsef. Hornyák Vendel tardosi 
gazdiák és Neisinger Lajos agTO- 
nómus örömmel nézi a cséplő
gépből ömlő gyönyörű árpa-

és a betakarításnál gondosan 
figyelnek majd arra, hogv külön 
mérjék le a Vadász Jánosré,
Somogyi Károlyné, Poós Mi- 
hályné, vagy Tóth Andrásné ál
tal művelt terület termését, 
hogy a prémium szétosztása itt 
már csak annak az alapján tör
ténjen: ki hogyan goncozt*. 
művelte s cukorrépát.

A cukorrépához hasonlóan • 
kukorica vetésterületet is egyé
nekre osztották fel. A 20 mázsás 
tervvel szemben 24—25 mázsát 
ígér holdanként a kukorica. 
Több mint 150 má2Sa terven 
felül termelt kukorica 25 száza
lékát kapják tehát a jól dolgozó 
tagok szorgalmuk, lelkiismere
tességük jutalmául.

Kogv Thalipusztán nemcsak 
szóbeszéd hanem

kézzelfogható valóság a 
jó munka jutalmazása,

a premizálás, arra már példa 
Karsai Miklós juhász jutalma
zás*. A tervkészítéskor úgy lát
ta a szövetkezet vezetőségé és 
tagsága, hogy jó lesz, ha ebben 
az évben 100-al szaporodik a 
juháliomáríy. Karsai Mikié* túl
teljesítette a tervet. 113 egész
séges bárárwt választott le, 
Lelkiismeretessége, sízakfudasa 
és szorgalma jutalmául 5 darab 
saját maga által kiválasztott 
egészséges bárányt kapott pré
miumként. Nemcsak a munka
egysége után járó jövedelem, 
hanem a várható jutalom is 
serkenti most már a szövetkezet 
tagjait, hogy gyorsan végezze
nek a behordással, a csépiéssel, 
minél több tarlót szántsanak íef, 
vessenek be és hogy lehetőleg 
mégegyszer elvégezzék a ga- 
zoló-kapálást a kukoricában,» 
gyomirtást a cukorrépa és 1 
burgonya közt.

termést. Moravcsik József és 
Hornyák Vendel nem sajnálták 
8 tavasszal az árpától a mű
trágyát. a fogasolással és tr . 
acaiolással töltőit időt és így 
mindketten szép termést, hol
danként 13.6 mázsa ősziárpát 
takarítottak be.

G ondos m u n k a  ered m én ye  
a  13.6 m á zsá s  term és

Régen folyt olyan lelkes ver
seny, megyénk járásai, községei 
és termelőszövetkezetei között 
az aratás gyors befejezéséért, 
mint ezen a nyáron. A verseny

mire e sorok megjelennek, már
a bajnai határban sem lesz lá
bonálló gabona. Utolsónak len
ni azonban mindig szégyen és 
kár is. Éppen ezért nagyon üd

állomás milyen segítségére 
számíthatnak. Azt is feltétlen 
meg kellett volna már nézni, 
hogy kinek nincs fogaterejz, 
ki segíthet azoknak, akiknek

Hároméves „kezdeti nehézségeku 
a tar jan i gépállomáson

ben mindig vannak elsők és 
utolsók, élenjárók és lemara
dók. Bár az aratást befejeztük, 
éidemes visszatekinteni a nagy 
versenyre annál is iskább. mett 
a tapasztalatok felhasználására 
még feltétlen szükség lesz a be
hordás, cséplés, begyűjtés és 
az őszi betakarítás idején.

Bajna község az aratás ele
jén még a legjobbak között ha
ladt. Aztán fokozatosan törtek 
élre a többiek és az aratás 
utolsó napjaiban Bajna már a 
sor végén kullogott. A dorogi 
járás legnagyobb mezőgazda- 
sági jellegű községében nem 
egy esetben megbosszulta már 
magát a verseny elhanyagolása, 
így volt ez a tavaszi vetések és 

, hövényápolás idején, így tör
tént most az aratáskor is.

A versenytábla ma is üresen, 
feketén díszeleg a tanácsháza 
talán. Az aratásban való lema
radást, ha késve is, behozták 
bár a bajnai gazdák, mert

vös lenne, ha a behordás, csép
lés és begyűjtés idején végre 
kialakulna. nyilvánosságot 
nyerne, jó munkára serkentene 
Bajnán is a verseny, élne friss 
eredményeivel, agitálna, buz
dítana a vereenytábla. Talán 
sehol sincs erre olyan szükség, 
mint éppen Bajnán, ahol úgy
szólván semmit sem tett a ta-

A nyári nagy munkák mellett 
a bábolnai állami gazdaság 
állattenyésztői és állatgondozói 
serénven készültek az őszi mező- 
gazdasági kiállításra. A gazda
ság legszebb, ország és világ
szerte híres 'ovai ismét olt lesz
nek a kiállításon. Az arabszürke 
hatosfogat, a félvér sárga né
gyes és a lipicai hatos szürke
fogat, a tíz darab 2—3 éves 
arab szürke csikó, s az anya- 
kancák, a bábolnai állami

a fogatereje kevésnek bizo
nyul a gyors behordáshoz. 
Sürgősen pótolni kell ezeket a 
hiányokat és feltétlen ki kell 
használni a verseny nyilvá
nossága adta lehetőségeket. 
Életre kell hívni a tanácsháza 
falán fakuló, haldokló ver
senytáblát.

gazdaság büszkeségei mind ott 
lesznek a kiállításon.

Bábolnán a lótenyésztés mel- 
'eít szép eredményt értek el a 
szarvasmarhatenyésztésben is. 
A szarvasmarhaállománybó! 22 
darabot visznek kiállításra, ma
gyar tarka teheneket, fiatal 
üszőket, növendék bikákat. A 
gazdaság gazdag sertésállo
mányából 20 darabot visznek 
kiállításra, tíz darab berksir 
kocát es tíz darab kant.

Ebben az évben és különö
sen az idei aratás idején már 
lényegesen kevesebb panasz 
hangzott el a termelőszövet
kezel és az egyénileg dolgozó 
parasztok részéröl a gépállo
mások munkájára, mint az 
elmúlt években. Még Hodek 
elvtárs, a battyánpusztai 
Virágzó tsz elnöke is elis
merte — ez pedig nagy szó — 
hogy nagyon jól dolgoznak a 
kisbéri traktorosok. Annát na
gyobb szégyen viszont, hogy 
a tar jani gépállomás munká
jára most sem mondanak jót 
sem Tatabányán, sem Vértes
tolnán, sem Tarjánon, sem pe
dig Héregen.

Július 22-én munkába állt a 
gépállomás egyik cséplőgépe a 
vérlestolnaí termelőszövetke
zetben. Munkába állt reggel 
és állt délutánig. Annyira állt, 
hogv délután 2 óráig 10 kiló 
árpát csépelt. Az elevátor 
egymásután dobálta le a lán
cot. mert bizony úgy vitték 
azt ki, hogy se nem javították, 
se nem ellenőrizték a kiindu
lás előtt. Tardosról is egy
másután érkeznek a panaszok 
a cséplőgép munkájára. Tar

jánon a gépállomáson persze, 
azt mondják mindenre, hogv 
ezek a kezdeti nehézségek. Le
het. hogv még a eséo'és vé
gén is ezt fogja mondani Ba
logh elvtárs. a gépállomás 
igazgatója és Eck elvtirs, fő
gépész.

A gépállomáshoz tartozó 
termelőszövetkezetekben 1H4 
holdról aratták le a gabonát. 
Ebből a területből körülbelül 
300 holdba takarmányt vetet
tek a gabonával együtt. Vala
mivel több, mint 800 hold tar
ló vár tehát a szántásra, má
sodvetésre a gépállomás kör
zetében. A 800 hold tartóból 
azonban július 23-ig mind
össze 118 holdat szántott fel 
a gépállomás. Nevetségesen és 
szégyenteleiesen kicsi ez az 
eredmény, ha ügyeimbe vesz- 
szük, hogy 11 szántótraktera 
van a gépállomásnak. A 118 
hold tarlóhántásából 50 hol
dat Tóth József egymaga vég
zett. 19 traktor tehát összesen 
68 hold tarlót szántott. Ez is 
kezdeti nehézsé-g? — Nem is 
kezdeti hibák okozzák Tabá
non a súlyos lemaradást, ha
nem a kényelmesség, a veze

tés tervszerűtlensége, a gép
állomás dolgozóinak és nem 
egy esetben a vezetőinek fe
gyelmezetlensége.

Azok az erőgépek, melyek 
nappal arattak, éjjel egyál
talán nem végeztek tarlóhán- 
tist. Most is csak úgy tervezi
a gépállomás vezetősége,
hogy a cséplés megkezdésé
után, a cséplőgépeket meghaj
tó erőgépek közül kettő' végez 
tarlóhántást. Nemcsak a tar
lóhántásban maradt él súlyo
san a gépállomás, hanem en
nek természetes következmé
nyeként alig került a földbe 
másodvetésS nóvénv magja is. 
A héregi Szabad Főid, a vér- 
iestoirai Előre és a tartani
Haladó termelőszövetkezetek
ben még egyáltalán nem vé
geztek másodvetést.

Joggal követelik tehát a ter
melőszövetkezetek vezetői és 
tagjai, hogy a tarjáni gépállo
máson végre szüntessék meg 
azokat a „kezdeti nehézsége
ket”, melyek már jó három 
éve bosszantják a termelő
szövetkezeteket és okoznak 
•soknak sűiyoa károkat.

41 lóval, 22 szarvasmarhával és 20 fajsertéssel 
vesz részt a mezőgazdasági kiállításon 

a bábolnai állami gazdaság


